
05.18. hétfő 

Bemelegítés: 

- 2 perc kocogás- szabadon választott tempó/applikációval, ha nincs más lehetőség! 
- gimnasztikai gyakorlatok: ismétlések 8x 
- páros karkörzés előre-hátra 
- páros karhúzás oldal és magatartásban 
- magatartásban vállból nyújtózkodás 
- gyorsuló váltott karkörzés előre, majd hátra 
- vízszintes és függőleges kaszálás 
- 3 perc futás közben: 15s intenzív 20s lassú, - ism: 5x. /applikációval, ha nincs más lehetőség!    

 Gimnasztikai gyakorlatok: ismétlések 8x  
- a légző gyakorlat 
- törzskörzés kar magatartásban mindkét irányba 
- hanyattfekvésből felülés zárt lábnál bokaérintés 
- lebegőülés és homorítás állandó cserével 

- gátülésben hajlítás, fordítás 
- hanyattfekvés lábemelés a fej fölé fogással a lábszáron 
- lábemelés ellenkező kézhez állásban 
- páros lábon szökdelés minden 4. 360’ fordulattal 
- 2 perc futás után: nyújtás /applikációval, ha nincs más lehetőség! 
- nyújtott állásban hajlítás előre 2x, ereszkedés guggoló állásba és térdrugózás 2x / ism: 6x/ 

 

Funkcionális, erő-állóképesség fejlesztő gyakorlatok.  

1. Helyben futás folyamatosan négy lépésen keresztül, majd négy lépésen keresztül magas 

térdemeléssel, utána saroklendítéssel, majd újból helyben futás.Folyamatosan 60 mp-ig, 1 

perc pihenő. 1 x  

2. Gyakorlat Terpeszállás, mellhez tartás. Csípő leengedés hajlított állásba egyenes háttal, 

közben karnyújtás előre mellső közép tartásba. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

3. Gyakorlat Terpeszállás, magas tartás. Szökkenés hason fekvésbe, majd kígyózó szerű 

mozdulattal ugrás kiinduló helyzetbe. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x  

4. Gyakorlat Lebegő ülés, tarkóra tartás. Térdfelhúzás közben törzsemelés, és ellentétes térd – 

könyök érintés, bicikliző mozdulattal. A másik lábat mindig kinyújtjuk előre, 

vízszintesen.Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

5. Gyakorlat Hátsó fekvő támasz, a térdek behajlítva, kéztámasz hátul. Jobb láblendítés előre, 

bal kéz érintésével, majd a másik lábbal és karral. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 2 x 

6. Gyakorlat Helyben futás közben a belső lábfejünket érintjük az ellentétes oldali kézzel. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x  

7. Gyakorlat Mellső terpeszfekvő támaszban folyamatos szökkenések kézzel és lábbal 

egyszerre, kétszer balra, majd kétszer jobbra. Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x  

8. Gyakorlat Hanyatt fekvés, lábak zártan nyújtva, karok a test mellett a talajon. A tenyér lefelé 

néz. Páros láb lendítése nyújtva derékszögig, majd onnan hirtelen csípő emelés kiszúrás 

szerűen. A lábakat derékszögben tartjuk végig a csípő emelés során. Folyamatosan 30 mp-ig, 

1 perc pihenő. 2 x  

9. Gyakorlat Mellső terpesz fekvőtámaszban karhajlítás – nyújtás után taps a talaj fölött. 

Folyamatosan 30 mp-ig, 1 perc pihenő. 1 x  

A gyakorlatokat egymás után végezzük a megfelelő bemelegítés után, folyamatosan. A kilenc 

gyakorlat az ismétlésekkel és a pihenő időkkel 25-30 percet tesz ki az edzésidőből. 

 



Levezetés  

 
 

1. Minden gyakorlatot 10 mp-ig tartsunk ki, majd lazítsuk el az izmokat, engedjük ki a nyújtott 

helyzetből majd újabb 10 mp-ig tartsuk meg.  

2. Az aszimmetrikus gyakorlatokat mindkét végtaggal/oldalra végezzük, azaz ismételjük meg 

őket. (3-11-ig és a 13-as és a 15-ös gyakorlat)  

3. 2-es gyakorlat: Javaslom inkább a következő pozíciót:  

a. hajlított állásban jobb karral a bal combodba kapaszkodsz 

alulról a térd felett, míg bal karral a jobb combodba.  

b. a lapockáidat távolítod egymástól, a plafon felé próbálod 

tolni, miközben a karokkal a comb alsó részébe 

kapaszkodsz. c. térdek végig zárva, fej lefelé néz.  

4. 3-as gyakorlat: A gyermek végig húzza ki magát! Fejét is próbálja 

meg függőlegesig emelni, miközben a karját így feszíti hátra  

5. 5-ös gyakorlat: A gyermek a térde felett a comb  alsó részén támaszkodjon a gyakorlat 

közben, vagy akinek hajlékonyabb a hajlítója, az előre is dőlhet – egyenes háttal! – rá az 

emelvényen lévő lábára. Mindkét láb végig nyújtva.  

6. 6-os gyakorlat: semmiképp ne dőljenek a srácok előre, a csípőjüket tolják ki. Javaslom, 

kapaszkodjanak meg a másik kezükkel valamiben, hogy ne dőljenek el.  

7. MINDEN IZOMCSOPORTOT CSAK ADDIG NYÚJTSANAK, AMÍG NEM FÁJ AZ ÍZÜLET, 

NEM ÉREZNEK SZÚRÓ FÁJDALMAT! MINDEN GYAKORLATOT CSAK EGYENES  

HÁTTAL, NYÚJTOTT LÁBBAL/KARRAL (kivéve, ahol direkt hajlítani kell) VÉGEZZENEK! HA 

A TESTTARTÁS SZÉTESIK, AKKOR ENGEDJENEK A NYÚJTÁSBÓL ÉS MINDIG ARRA 

TÖREKEDJENEK, HOGY JÓL HAJTSÁK VÉGRE A GYAKORLATOT! „NEM AZ A LÉNYEG, 

HOGY ELÉRD A TALAJT, HANEM? HOGY VÉGIG NYÚJTOTT TÉRDDEL, EGYENES 

HÁTTAL VÉGEZD A HAJLÍTÁST!”  

Légző gyakorlatok: 

- hanyattfekvésben orron beszív 4 számoláson keresztül majd szájon kifúj 4 számoláson 
keresztül. 10x  



05.19. kedd 
 
Május 19.-én SPORT 1 16:00 

Kézilabda Bajnokok Ligája 
(Sportműsor) Nők, csoportkör, Rosztov-Don - FTC-RailCargo Hungaria 
 
Mérkőzéselemzés 
Értékelési szempontok: 

 Támadások száma 
 Sikeres/sikertelen támadások száma 
 Faultok száma 
 Kapusok védéseinek száma 
 Lerohanások száma 

 
Véleményed a mérkőzésről. 

 

05.21. csütörtök 

Bemelegítés  
- helyben futásban 4 sarokemelés, 4 térdemelés, 

- 4x helyben szökdelés páros lábon, 4x terpesz-zárban, 

- 4x helyben szökdelés jobb lábon, 4x bal lábon, 

- 4x helyben szökdelés jobb haránt terpeszállásban, 4x bal harántban, 

- 4x helyben szökdelés bal térd felhúzással, 4x jobb térd felhúzással, 

- helyben 4x terpesz-zárszökdelés karok oldalsó középtartásban, 4x karok magas tartásban 

- helyben 4x haránt-alapállás szökdelés, ellentétes kar lendítésével, jobb és bal haránt is 

- vízszintes kaszálás 4x jobbra-4x balra 

- függőleges kaszálás 4x jobbra-4x balra 

- 4-4 páros karkörzés előre-hátra 

- ugrás fekvőtámaszba, 8db terpesz-zár 

- fekvőtámaszban láblendítés azonos oldali karhoz, majd vissza fekvőtámaszba, felváltva 4 

jobbra-4 balra 

- ugyanez, lábtartás csere, de folyamatosan 

- hason fekvésben hátrahajlítás 8-szor 

 
Fő rész: 

Dinamikus láberő fejlesztés (30 perc) 
3 kör mindenből 

Bója/palack/dobozka kerülése,4 db bóját felállítani kb. 80 cm-es távolságra, kiindulási pont az első 
bójától szintén 80 cm-re 

1. bójasor kerülése előrefutással (visszafelé is) 

2. bójasor kerülése előrefutással, visszafelé hátrafutással 

3. szlalom futással bóják kerülése 

4. szlalomban kerülés oldalazással 

5. bóják kerülése oldalról, arccal mindig egy irányba, mindkét oldalra 

6. 2 bóját előrefutni, 1-et hátra 

7. ugyanez oldalazva, mindkét oldalról 

https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/kezilabda-bajnokok-ligaja-champions-league-handball/nok-csoportkor-rosztov-don-ftc-rail-cargo-hungaria/event-tv-583602317-90/episode-1103462


8. bóják felett átfutás 

9. bóják felett szökdelés páros lábbal 

10. bóják felett szökdelés jobb lábbal 

11. bóják felett szökdelés bal lábbal 

12. bóják felett terpeszben, bóják között zártan szökdelni (karok végig kapus alaptartásban) 

13. bóják felett terpeszben, bóják között fél guggolásban (karok végig kapus alaptartásban) 

14. bójasor egyik oldalára állni, végig szökdelni, bóják felett kéz-láblendítés (mindkét oldalról) 

15. oldalról indulva, bóják között előreugrás kapus alaphelyzetben 

16. 2x4perces futás közepes tempóval, applikáció segítségével, közte 2perc gyaloglás, járás 

helyben /közben végezzél légző gyakorlatot 4 ütemen keresztül beszívás és 4 ütembe kifújás!/ 

 
Levezetés: 

- karnyújtás magas tartásba ujjfűzéssel tenyér felfelé néz 3x10sec, közben rázd le a karodat 4-6 
sec 

- karnyújtás hátsó rézsútos mélytartásba ujjfűzéssel, húzzad, felfelé a karodat ameddig bírod és 
tartsd ott 3x10 sec, közben rázd le a karodat 4-6 sec 

- mellső középtartásban nyomd össze a tenyeredet emelt könyökkel 3x10sec, közben rázd le a 
karodat 4-6 sec 

- malomkörzés előre és hátra 4x6 
- nyújtott állásba hajoljál, előre húzd magad minél jobban a térdedhez 6-8x 
- 15-20 sec joggoló futás 
- terpeszállásból lépés előre bal támadó állásba, magas tartásban a kéz, majd ellenkezőleg 6-

6x 

- gátülésben hajlítás előre 4x5 
- guggoló támaszban balláb nyújtás oldalra, súlypontáthelyezés egyik lábról a másikra 10x 
- kocogás ill. joggolás helyben futással 8ütemenkét váltva 1.5percig 

 

 

05. 22. péntek 

Bemelegítés  

Egyéni gimnasztika (minden gyakorlat 10-szer) 

- páros karkörzés előre-hátra 
- páros karhúzás oldal és magatartásban 
- magatartásban vállból nyújtózkodás 
- gyorsuló váltott karkörzés előre, majd hátra 
- vízszintes és függőleges kaszálás 
- páros karkörzés előre majd törzshajlítás előre, majd hátra 
- törzskörzés kar magatartásban mindkét irányba 
- hanyattfekvésből felülés zárt lábnál bokaérintés 
- lebegőülés és homorítás állandó cserével 
- gátülésben hajlítás, fordítás 
- hanyattfekvés lábemelés a fej fölé fogással a lábszáron 
- lábemelés ellenkező kézhez állásban 
- páros lábon szökdelés minden 4. 360’ fordulattal 
- szökdelés terpesz, harántterpesz lábtartás cserével 
- négyütemű szabadgyakorlat 

 
Erősítés  
 
1. Feladat 3x10  



Eszköz: 1 db seprűnyél   

• Vállszélességű terpeszállás, kéz magas tartásban „Y”, benne a nyél  
 

 
 

• Ereszkedés guggolásba, gurulás hátra,  
 

 
 

• Billenés vissza  
• Emelkedés kiinduló helyzetbe  

 

 

2. Feladat: 2j-2b  
Eszköz: seprűnyél a talajon, lábmunka   

• Csak a hátsó láb lép keresztbe a nyélen 2j-2b  
• Csak az első láb lép keresztbe a nyélen 2j-2b  
• Mindkét lábbal át a nyélen  

 
3. Feladat 4x4x2  

• Térdhajlított fekvőtámasz, nyél a derekadon  
• Lépegetés kézzel-lábbal oldalra 4 lépés, vissza  

 

 
 



 
4. Feladat 3x10 Eszköz: rúd  

• Hanyattfekvés, kéz magas tartásban, „Y” tartod a rudat  
• Felülés, kéz emeli előre a rudat  
• Rudat áthúzod a talpad alatt  
• Kinyújtod a lábad  
• Térdhajlítás  
• Visszahanyattfekvésig  

 

 
 
5. Feladat 3x10  
 

Eszköz: rúd  

• Hanyattfekvés, térd felhúzva, sarok a talajon, kéz magas tartásban tartja a rudat    
• Felülés, rúd marad magas tartásban Vissza kiinduló helyzetbe  

 
 
6. Feladat 2x10  
Eszköz: rúd, 2db kb. 5cm vastag könyv  

• Terpeszállás, kéz magas tartás „Y” benne a rúd, sarkak a könyveken  
• Térdhajlítás 90°-ig  
• Vissza  

 
 
7. Feladat 2x2x10  
Eszköz: pet palack   



• haránt térdelés, palack a vállnál  
• egykezes kiemelés felfelé  
• vissza  

 
 
8. feladat 2x10  
Eszköz: rúd  

• térdelés, magas tartás „Y” , kézben a rúd  
• nyújtott kézzel fél körzés, térd érintés  
• vissza  

 
9. feladat 2x2x10  
 

Eszköz: rúd  

• haránt térdelés, mellső középtartás, széles rúdfogás  
• kenuzás  

 
 

  



 

Nyújtás:  

Végezz nyújtó gyakorlatokat a képek segítségével. 8-10 mp-ig tartsd meg a mozdulatot. Mindkét 
oldalt és mind a négy végtagodat nyújtsd! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WrB9DrOnJwc 

 

 


